
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СНАБ Л ІФ Т»________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50036, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, буд. 14, корп. А, 
офіс 509:______________________________________________________________________________

місцезнаходження,

______ код згідно і  СЛРПОУ 42417244; Мігаль Максим Іванович_________________________
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

____________________ +380634557408, kiev.snablift@gmail.com____________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
^  ‘ ®

На території України__________  _____  _____  ________  ___________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди згідно п.14 ст. 7 Закону 
України «Про страхування» та згідно Порядку і правил проведення обов'язкового 
страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може 
бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може 
призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788, страхування не

(найменування страхової компанії,

проводиться, так як ТОВ «СНАБ Л ІФ Т» не має об’єктів підвищеної небезпеки.__________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 20.05.2020_____
(дата проведення аудиту)

Я. Мігаль Максим Іванович ____________ ____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки:

Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до 
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
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(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: підйомники:___________________
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м етра.____________________________________
Зварювальні роботи.__________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

та/або машин, механізмів,устатковання підвищеної небезпеки, 

тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, країна походження, 

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місць: 5, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм: 2;__________ _____________________ _____________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівель і споруд (приміщень):
приміщення офісне -  1 (знаходиться за адресою: 50036, Дніпропетровська обл., місто 
Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, будинок 14, корпус А, офіс 509, орендоване 
згідно договору оренди приміщення № 2708/09-19 від 27.08.2019р.), виробничих об'єктів -

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів ,

згідно договорів підряду _________________________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості директор Мігаль Максим Іванович -  відповідальний за організацію 
роботи з охорони праці (наказ від 16.03.2020 № 3): інженер з підіймальних установок 
Рязанов Дмитро Олегович - відповідальний за виконання вимог промислової безпеки та 
охорони праці, виконує функції служби охорони праці (наказ від 16.03.2020 № 3): майстер 
виробництва Лушніков Василь Валерійович - відповідальний за безпечне виконання робіт
підвищеної небезпеки (наказ від 20.03.2020 № 9)__________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки;

Голова та члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці, а також особи, 
відповідальні за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та ті, яких призначено їх 
заміщати, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної 
безпеки, а саме:
-  директор Мігаль М.І., інженер з підіймальних установок Рязанов Д.О. та майстер 

виробництва Лушніков В.В. пройшли навчання із законодавчих та нормативно- 
правових актів з охорони праці, безпеки праці в галузі, вибухонебезпеки виробництва 
і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків 
аварій (НПАОП 0.00-4.12-05) в ТОВ "ОНЦ "РЕГІОН БУД", перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (виписка з протоколу № 101 
від 12.03.2020):

-  директор Мігаль М.І., інженер з підіймальних установок Рязанов Д.О. та майстер 
виробництва Лушніков В.В. пройшли навчання з Правил охорони праці під час_______



роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) в ТОВ "ОНЦ "РЕГІОН 
БУД", перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області (виписка з протоколу № 83 від 11.03.2020);

-  директор Мігаль М.І., інженер з підіймальних установок Рязанов Д.О. та майстер 
виробництва Лушніков В.В. пройшли навчання з Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) в ТОВ "ОНЦ "РЕГІОН БУД", перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області (виписка з протоколу 
№ 93 від 12.03.2020);

-  директор Мігаль М.1., інженер з підіймальних установок Рязанов Д.О. та майстер 
виробництва Лушніков В.В. пройшли навчання з Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в ТОВ "ОНЦ "РЕГІОН БУД", 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області 
(виписка з протоколу № 89 від 11.03.2020);

-  директор Мігаль МЛ. (IV група до 1000В), інженер з підіймальних установок Рязанов 
Д.О. (IV група до 1000В) та майстер виробництва Лушніков В.В. (IV група до 1000В) 
пройшли навчання з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
(НПАОП 40.1-1.21-98), Правил пожежної безпеки в Україні, Правил улаштування 
електроустановок, законодавчих актів, виробничих інструкцій в ТОВ «Учбово- 
курсовий комбінат», перевірку знань комісією Управління Держпраці у 
Кіровоградській області (витяг з протоколу № 371 від 13.03.2020);

-  директор Мігаль М.І., інженер з підіймальних установок Рязанов Д.О. та майстер 
виробництва Лушніков В.В. пройшли навчання та перевірку знань з пожежної 
безпеки комісією ПП «КРІОЛ» (протокол № 189 від 08.05.2020).

Робітники вчасно проходять необхідні навчання та перевірку знань в з питань охорони
праці, пожежної безпеки та по професіям, а саме:
-  Холод С.Ю. пройшов навчання в Зеленодольському професійному ліцеї та здобув 

професії електромонтер з обслуговування підстанції, електрозварник ручного 
зварювання (диплом К16 089060 від 27.06.2016);

-  зварник Холод С.Ю. пройшов навчання та перевірку знань:
•  навчання з пожежно-технічного мінімуму та перевірку знань комісією ПП «КРІОЛ» 

(протокол № 188 від 08.05.2020);
•  навчання з основних законодавчих актів України з питань охорони праці, надання 

домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки 
у разі виникнення аварії, пожеж і стихійних лих тощо у відповідності до вимог 
"Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці" (НПАОП 0.00-4.12-05), а також з інструкцій з охорони праці 
відповідно до виконуваних робіт та по професіям згідно з Переліком інструкцій з 
охорони праці, що діють в ТОВ «СНАБ ЛІФТ», та перевірку знань комісією ТОВ 
«СНАБ Л ІФ Т» (протокол № 13.05-20 від 13.05.2020);

•  навчання з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 
40.1-1.21-98), Правил пожежної безпеки в Україні (III група з електробезпеки) та 
перевірку знань комісією ТОВ «СНАБ Л ІФ Т» (протокол № 13.05-20/1 від 
13.05.2020);

•  навчання з Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями 
(НПАОП 0.00-1.71-13), Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 
(НПАОП 0.00-1.15-07) та перевірку знань комісією ТОВ «СНАБ ЛІФТ» (протокол 
№ 15.05-20 від 15.05.2020);

•  навчання з Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) та 
перевірку знань комісією ТОВ «СНАБ ЛІФТ» (протокол № 19.05-20 від 19.05.2020).



Наказом від 16.03.2020 № 3 на підприємстві створено службу охорони праці.
Наказом від 20.03.2020 № 8 затверджено перелік робіт підвищеної небезпеки.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці», наказом від 24.03.2020 № 11 в ТОВ «СНАБ Л ІФ Т» створено комісію з 
перевірки знань з питань охорони праці у складі:

• голова комісії: директор Мігаль М.І.;
• члени комісії:

-  інженер з підіймальних установок Рязанов Д.О.,
-  майстер виробництва Лушніков В.В.

До складу комісії можуть залучатися інші особи, які пройшли навчання та перевірку 
знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Наказом директора підприємства від 17.03.2020 № 4 затверджені та введені в дію 
посадові інструкції на посадових осіб ТОВ «СНАБ ЛІФТ».

Посадові інструкції розроблені відповідно до наказу Мінпраці від 29.12.2004 № 336.
Наказом директора підприємства від 19.03.2020 № 7 затверджені та введені в дію 

інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, а саме:
- Інструкція з охорони праці № 1 для зварника;
- Інструкція з охорони праці № 2 з дотримання працівниками заходів пожежної 

безпеки на підприємстві;
- Інструкція з охорони праці № 3 під час експлуатації ручних електричних машин і 

електроінструмента;
- Інструкція з охорони праці № 4 при роботі з ручним пневматичним інструментом;
- Інструкція і  охорони праці № 5 під час виконання робіт на висоті;
- Інструкція з охорони праці № 6 про надання першої (домедичної) допомоги при 

нещасних випадках
та інші.

Інструкції з охорони праці розроблені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці»._________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

В наявності затверджені та введені в дію наказом по підприємству від 18.03.2020 № 5:
- Положення про службу охорони праці;
- Положення про систему управління охороною праці;
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці;
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці;
- Перелік питань первинного інструктажу з питань охорони праці для працівників 

ТОВ «СНАБ ЛІФТ»,
В наявності затверджене та введене в дію наказом по підприємству від 18.03.2020 № 6 

Положення про нарядну систему; а також журнали та інша документація з охорони праці:
В наявності журнали:

- реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці;
- реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- реєстрації нещасних випадків на виробництві;
- обліку робіт за нарядами та розпорядженнями;

обліку та зберігання засобів захисту;



- обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:
своєчасним проведенням навчання і перевірки знань з охорони праці працівників 
ТОВ «СНАБ ЛІФ Т»;
проведенням вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажів на 
робочих місцях;

- допуском до роботи осіб не молодше за 18 років, які мають відповідну 
кваліфікацію;
призначенням осіб, відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки, а 
також осіб, що будуть заміщати відповідальних в разі їх відсутності на період 
відсутності.

Для виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки ТОВ «СНАБ Л ІФ Т » 
забезпечено необхідним устаткованням, машинами та механізмами, що знаходяться у 
задовільному стані, та на які мається в наявності експлуатаційна документація 
(паспорти, керівництва з експлуатації, інструкції з охорони праці під час їх 
експлуатації). Електробладнанню своєчасно проводяться електричні випробування 
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

В наявності:
- кутова шліфмашинка BOSH -  8 од.;
- дриль Makita -  3 од.;
- перфоратор Makita -  2 од.;
- зварювальний апарат ПАТОН -  6 од.;
- автомобіль вантажний ФОРД ТРАНЗИТ -  1 од.

У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці», керуючись орієнтовним переліком небезпек, за яких використовуються 
додаткові 313, що наведений у додатку 2 до цих Мінімальних вимог, та орієнтовним 
переліком робіт, які вимагають застосування відповідних 313, що наведені у додатку 
З до цих Мінімальних вимог, працівники ТОВ «СН АБ Л ІФ Т », які виконують роботи з 
підвищеною небезпекою, забезпечені: костюмом зварника брезентовим, щитками 
зварника, окулярами захисними, касками захисними, рукавицями захисними, 
спецодягом, спецвзуттям, запобіжними поясами (акт випробувань запобіжних поясів 
та стропів до них від 25.05.2020 № 25.05-20/В) та іншими засобами індивідуального 
захисту. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту 
засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ №761 від 
27.08.2008.___________________________________________________________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

ТОВ «СН АБ Л ІФ Т » забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для 
виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки. В наявності матеріально-технічна 
база та навчально-методичне забезпечення (законодавчі та нормативно-правові акти 
України, накази директора ГОВ «СНАБ Л ІФ Т», журнали, положення, інструкції з 
охорони праці, Програма вступного інструктажу з питань охорони праці та Перелік 
питань первинного інструктажу з питань охорони праці для працівників ТОВ «СН АБ 
Л ІФ Т» та інша документація з охорони праці, які відповідають вимогам 
законодавства з питань охорони праці.



В наявності такі законодавчі та нормативно-правові акти з питань охорони праці
та промислової безпеки, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та 
друкованих видань, а саме:

1. Закон України «Про охорону праці» зі змінами та доповненнями.
2. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107.

3. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань 
та аварій на виробництві, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 
17.04.2019 №  337.

4. НПАОП 0.00-1.15-07 «П равила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті».

5. НПАОП 0.00-1.71-13 «П равила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями».

6. НПАОП 0.00-1.80-18 «П равила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

7. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства».

8. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці».

9. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
10. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
11. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
12. НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених 

найманими працівниками осіб з питань охорони праці.
13. НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці.
14. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 

охорони праці працівників.
15. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем 

нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві».
16. НПАОП 28.52-1.31-13 «П равила охорони праці під час зварювання металів».
17. НПАОП 40.1-1.01-97 «П равила безпечної експлуатації електроустановок».
18. НПАОП 40.1-1.21-98 «П равила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів».
19. Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затвердженого 

Постановою КМУ №761 від 27.08.2008 р.
20. ДСТУ 7238:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного 

захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація».
21. ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. «Засоби індивідуального 

захисту. Загальні вимоги та класифікація».
22. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, 

затверджений наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007 року.
та інші.

На підприємстві розроблені та затверджені програми навчання з питань охорони 
праці, розроблені тестові білети з перевірки знань з питань охорони праці.

Наказом від 23.03.2020 №  10 інженера з підіймальних установок Рязанова Д.О. 
призначено відповідальним за актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та 
внесення змін в нормативну документацію з охорони праці.



В TOB «СНАБ Л ІФ Т» є куточок охорони праці, оснащений основною документацією з
охорони гіращ.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

М.І. Мігаль
'■ 'Д  їд е н і!(підпис) /ОJk 

« зд Й  Jg/ß (ініціали та прізвище)

26 травня 2020р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці #3  20<г€^). № _______ .

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з 
метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це 
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".



OVO/Z


